شرایط آزمون شرکت صنایع مس افق کرمان –  24شهریور 98
شرایط عمومی
 -1تابعيت نظام جمهوري اسالمی ایران
 -2تدین به دین مبين اسالم یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرّح در قانون اساسی
 -3دارا بودن کارت پایان خدمت وظيفه عمومی ویا معافيت دائم (براي متقاضيان مرد)
 -4عدم اشتهار به فساد اخالقی ،نداشتن سابقه محکوميت و سوء پيشينه کيفري که موجب محروميت از حقوق اجتماعی
شده باشد (با تأیيد مراجع ذيصالح)
 -5فراغت کامل تحصيلی (داشتن مدرک فارغالتحصيلی) در مقطع مورد نياز به هنگام ثبت نام
 -6عدم تعهد اشتغال در دستگاهها ،مؤسسات و شرکتها و کليه نهادها و ارگانها به هر شکل ممکن
 -7داشتن تندرستی و توانایی کامل جسمی و روانی به تایيد شرکت
 -8حداکثر سن قابل قبول براي داوطلبين دیپلم  33سال  ،داوطلبين فوق دیپلم  34سال و داوطلبين ليسانس و فوق ليسانس
 35سال تمام تا تاریخ 31/06/98می باشد.
تبصره  :1سوابق کار معتبر و مرتبط در شرکت هاي پيمانکاري و پروژه هاي طرف قرارداد در مجتمع مس شهر بابک و مس
سرچشمه که به تایيد سازمان تامين اجتماعی رسيده باشد (حداکثر به مدت  15سال ) و همچنين مدت زمان خدمت سربازي
(حداکثر به مدت  2سال ) به حداکثر سن مجاز داوطلبان افزوده خواهد شد
تبصره  :2داوطلبانی که در جبهه هاي نبرد حق عليه باطل به صورت داوطلب خدمت نموده اند و یا در طول جنگ تحميلی به
اسارت دشمن درآمده اند به ميزان حضور در جبهه و یا مدت اسارت به حداکثر سن آنها اضافه می شود .
تبصره  :3افراد خانواده معظم شهداو جاویداالثر (همسر و فرزند )  ،جانبازان  25درصد به باال و آزادگان به ميزان  5سال به
حداکثر سن اضافه خواهد شد .
 -9متقاضيان می بایست بومی یکی ازشهرستان هاي :رفسنجان ،شهربابک ،انار و یا بخش پاریز باشند.
توضيح  :بومی به افرادي اطالق می گردد که داراي حداقل یکی از شرایط ذیل باشند:
– محل تولد یا محل صدور شناسنامه فرد در یکی از توابع مناطق مذکور باشد.

– حداقل دو مقطع تحصيلی از مقاطع تحصيلی (ابتدایی  ،راهنمایی و دبيرستان) فرد متقاضی در یکی از توابع مناطق مذکور
باشد .
– همسر و فرزندان کارکنان نيروهاي مسلح (اعم از شاغل و یا بازنشسته) که  3سال سابقه خدمت در شهرستان هاي مذکور
دارند.
– کارکنان شرکتهاي پيمانکاري و پروژهاي مرتبط و مستقر در مجتمع هاي مس سرچشمه و شهربابک که تا قبل از تاریخ /31
 1398 /06حداقل به مدت  5سال در این شرکتها در یکی از قراردادهاي مرتبط با شرکت مس مشغول به کار بوده و سوابق
کاري آنها به تأیيد سازمان تأمين اجتماعی رسيده باشد.
– فرزندان بازنشستگان شرکت ملی صنایع مس ایران که محل تولد آنها خارج از مناطق اعالم شده است .
– تعيين بومی بودن توسط شوراي اسالمی با تایيد بخشداري (فقط بخش پاریز)
توضيحات مهم :
 – 1پذیرفته شده گان صرفاً از بين مناطق اعالم شده در بند  9به تناسب ترکيب جمعيتی هر منطقه و محل خدمت آنها به
تشخيص شرکت و بر اساس شغل و مقطع تحصيلی انتخابی فرد متقاضی در مجتمع هاي سرچشمه و شهربابک تعيين خواهد
شد.
 – 2متقاضيان صرفاً در یک مقطع تحصيلی مجاز به شرکت در آزمون می باشند .
 – 3پذیرفته شدگان نهایی تابع قانون کار و تأمين اجتماعی خواهند بود.
 -4تایيد سالمت و توانایی کامل جسمی و روانی پذیرفته شدگان نهایی بر عهده واحد طب کار شرکت می باشد.
 -5با توجه به اینکه پذیرش افراد براي مشاغل مورد نظر با مشخصات و تحصيالت اعالم شده می باشد لذا پذیرفته شدگان
نهایی صرفاً با شرایط و مدرک تحصيلی پذیرش شده (حداقل  10سال با همان مدرک تحصيلی پذیرش شده) به کار در مجتمع
هاي سرچشمه و شهربابک بر اساس تعهد محضري اخذ شده مشغول به فعاليت می گردند.
 -6سهميه ایثارگران  20درصد شامل :جانبازان  ،آزادگان و همسر و فرزندان شهدا  ،همسر و فرزندان جانبازان  25درصد و
باالتر و همسر و فرزندان آزادگان داراي یک سال اسارت  ،خواهر و برادر شهدا می باشد و سهميه ایثارگران  5درصد شامل
رزمندگان با سابقه حداقل  6ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و همسر و فرزندان آنها و فرزندان جانبازان زیر  25درصد و
فرزندان آزادگان کمتر از یک سال اسارت می باشد ( .مشروط به کسب حداقل  60درصد ميانگين نمرات پذیرفته شدگان در
هر مقطع تحصيلی یک برابر ظرفيت )  ،بدیهی است تنها یکی از فرزندان خانواده هر ایثارگر از سهميه مربوط برخوردار
خواهد گردید .

تایيدیه مدت حضور داوطلبانه اختياري در جبهه ها با معاونت نيروي انسانی سازمان بسيج مستضعفين سپاه پاسداران انقالب
اسالمی و معاونت توسعه و منابع جهاد کشاورزي می باشد و سایر مراجع مورد تایيد نمی باشد .
 -7فرزندان بازنشستگان  ،فوتی و ازکارافتادگان مس و همچنين کارکنانی که در شرکت هاي پيمانکاري و پروژه هاي طرف
قرارداد در مجتمع مس شهر بابک و مس سرچشمه خدمت نموده اند در اولویت استخدام می باشند .
> نحوه ثبت نام و مهلت آن
داوطلبان پس از مطالعه دقيق آگهی و شرایط مندرج در آن حداکثر تا پایان روز  1398 /07 /14فرصت خواهند داشت به
ترتيب ذیل براي شرکت در آزمون ثبت نام نمایند .
 -1واریز مبلغ  700،000ریال (هفتصد هزار ریال) به صورت الکترونيکی و بانکی از طریق درگاه پرداخت الکترونيکی دانشگاه
صنعتی شریف به عنوان حق ثبت نام .
توجه  :وجه واریزي به هيچ عنوان مسترد نخواهد شد .
 -2داوطلب می بایست موارد زیر را اسکن و فایل مربوطه را در هنگام ثبت نام به همراه داشته باشد و در سایت ثبت نام
بارگذاري نماید:
– عکس داوطلب (سایز )3*4
– گواهی فراغت از تحصيل
– کارت ملی
– شناسنامه
– کارت پایان خدمت وظيفه عمومی و یا معافيت دائم (براي متقاضيان مرد)
– مدارک بومی بودن
– مدارک سابقه کار مورد نياز که به تایيد سازمان تامين اجتماعی رسيده باشد .
– مدارک و مستندات ایثارگري
توجه  :حجم عکس نباید بيشتر از  40کيلوبایت و سایر موارد اسکن شده نيز نباید بيشتر از  100کيلوبایت باشد .
سایر توضيحات:
 -1ثبت مشخصات و اطالعات خواسته شده مطابق با فرمت موجود به طور صحيح و دقيق و دریافت کد رهگيري پس از اتمام
مراحل ثبت نام اینترنتی ضروري می باشد ( .دریافت کد رهگيري به منزله تایيد نهایی ثبت نام نمی باشد)

 -2داوطل بان باید پس از ثبت نام به سایت مذکور مراجعه کرده و با ورود کد رهگيري از وضعيت ثبت نام نهایی خود مطلع
شوند و نسبت به چاپ تایيدیه نهایی ثبت نام خود اقدام نمایند .
 -3الزم است داوطلبان گرامی در مرحله ثبت نام اینترنتی در تکميل اطالعات دقت نمایند  .مسئوليت درستی اطالعات وارد
شده به عهده داوطلب بوده و پس از اعالم نتایج مرحله اول آزمون  ،دعوت شدگان براي مصاحبه بایستی اصل مدارک خواسته
شده و کپی آنها را به همراه داشته باشند  .بدیهی است در هر یک از مراحل آزمون  ،مصاحبه و اعالم نتایج و حتی پس از
بکارگيري چنانچه مغایرتی بين اطالعات وارد شده و مندرجات اصل مدارک مشاهده شود  ،ضمن ممانعت از ادامه کار  ،اقدام
قانونی الزم صورت خواهد پذیرفت .

سري استخدامی
سایت سري استخدامی در تاریخ  1398/04/01با تالش گروهی از مولفين ،کارشناسان ارشد شرکت هاي مختلف صنعت
کشور ،مدیران و ناشران راه اندازي شد و در جهت تبدیل شدن به مرجع بروز آگهی هاي استخدامی دولتی و کشوري گام
برداشت .سعی هميشگی ما ارائه مطلوب و با کيفيت آگهی هاي استخدامی ،مشاوره و معرفی منابع استخدامی خدمت
بازدیدکنندگان محترم این سایت بوده است .سري استخدامی مستقل و خصوصی اداره می شود و وابسته به هيچ نهاد و یا
سازمان دولتی نمی باشد ،این سایت تنها منتشر کننده ي آگهی هاي استخدامی کشوري می باشد.

https://seriestekhdami.com

